
 
 

 
 

 

VELIKI NABOJS (2.313 m) 
 

 
• Odhod: v nedeljo 7.8.2022 ob 5. uri s parkirišča pred Lidlom v Šalari. 
• Prevoz: organiziran. 
• Izhodišče poti: parkirišče v dolini Zajzera, 186 km iz Kopra. 
• Višinska razlika: 1.416 m do vrha ali 602 m za lažjo varianto. 
• Potek poti: dolina Zajzera (897 m) - koča Pellarini (1.499 m) - Via Alpinistica 
Gasparini Florit - Veliki Nabojs (2.313 m) - sedlo Nabojs (1.973 m) - koča 
Pellarini - parkirišče Zajzera. 
• Zahtevnost: zelo zahtevna zavarovana pot ali lahka pot do koče Pellarini. 
• Čas hoje: predvidoma 8 ur za vrh ali 3 do 4 ure za lažjo varianto. 
• Potrebna oprema: čelada in komplet za samovarovanje za vzpon na vrh.  
 
Cilj tokratnega izleta je mogočna gora Veliki Nabojs nad dolino Zajzera v gorski 
skupini Zahodnih Julijskih Alp. Nanjo se bomo povzpeli po zahtevni zavarovani 
poti Gasparini Florit.  Udeleženci izleta, ki se ne bodo odločili za vzpon na vrh, 
pa se po nezahtevni poti lahko povzpnejo do koče Pellarini. Sprehod po njeni 
okolici pod mogočnimi stenami vrhov Viševe skupine nikogar ne bo pustil 
ravnodušnega. 
Izhodišče pohoda bo parkirišče v dolini Zajzera do katerega bomo prispeli po 
avtocesti mimo Vidma do parkirišča nad Ovčjo vasjo. Po nezahtevni poti 616 se 
bomo skozi gozd v dveh urah povzpeli do koče Pellarini, ki bo cilj skupine, ki se 
bo odločila za lažjo varianto pohoda.  

Kondicijsko dobro pripravljeni in ustrezno opremljeni planinci pa se bodo podali 
na vzhodni greben Velikega Nabojsa po katerem proti vrhu poteka zelo 
zahtevna zavarovana pot Via Alpinistica Gasparini Florit. Obnovljena in delno 
zavarovana leta 2015. Pot je zanimiva in razgledna, na njej se izmenjujejo 
odseki zavarovani z jeklenico, prehodi po strmem pečevju, območja ruševja in 
strme trave.   Malo pred vrhom se naša pot priključi običajni poti s sedla Nabojs, 
ki je v zgornjem delu zavarovana z jeklenicami. Po počitku na vrhu s 
prekrasnimi razgledi se bomo odpravili navzdol po običajni poti do Nabojsove 
škrbine in navzdol po obsežnih prodiščih do koče Pellarini. Po novi poti, 
vzporedni s smerjo vzpona, se bomo spustili navzdol do parkirišča.  

Informacije in prijave na sedežu društva do četrtka  4.08.2022 med 17. in 19. 
uro. 
 
Izlet bo vodil Aldo Zubin (040 453819). 
 

 


